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Въпрос с искане за устен отговор O-000093/2014 

до Комисията 
Член 128 от Правилника за дейността 

Jana Žitňanská, Amjad Bashir, Catherine Bearder, Brando Benifei, Martina Dlabajová, Andrzej 

Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Beata Gosiewska, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Anna 

Hedh, Dawid Bohdan Jackiewicz, Marek Jurek, Syed Kamall, Ádám Kósa, Eduard Kukan, 

Miapetra Kumpula-Natri, Merja Kyllönen, Jean Lambert, Andrew Lewer, Vladimír Maňka, 

Barbara Matera, Marisa Matias, Roberta Metsola, Luigi Morgano, József Nagy, Rolandas 

Paksas, Marijana Petir, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Jozo Radoš, Jordi Sebastià, Monika 

Smolková, Helga Stevens, Richard Sulík, Branislav Škripek, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, 

Jadwiga Wiśniewska, Jan Zahradil, Anna Záborská, Tomáš Zdechovský 

Относно: Нарушения на правата на човека на децата с увреждания 

Докладът на гръцкия омбудсман от 2011 г. относно „Условия на функциониране на центъра за 
социални грижи за деца с увреждания“ подчерта унизителните условия на живот на децата с 
увреждания в детския център за грижи в Лехена. Децата са били завързани за леглата си и са 
живеели в клетки със стигащи до тавана дървени решетки и врати. Докладът стига до 
заключението, че клетките и всички практики, използващи дългосрочни ограничения „са 
очевидно незаконни" и са "в пряко противоречие със задължението за зачитане и защита на 
правата на човека на обитателите на дома", като призова гръцкото правителство да 
предприеме незабавни стъпки за коригиране на ситуацията.  

На 14 ноември 2014 г. доклад на БиБиСи разкри, че децата с увреждания в центъра 
продължават да са подложени на тези ужасяващи условия.   Те все още са заключени в клетки, 
мъчейки се да получат помощта и подкрепата, от която се нуждаят.  

Центърът за подкрепа на страдащите от умствени увреждания (MDAC) посочи, че поне в две 
други държави — членки на ЕС, биват използвани подобни легла - клетки  и подчерта, че 
държането в клетка е вреди сериозно на психическото здраве на пациентите.  

Въпреки че в член 168 от ДФЕС се посочва, че Съюзът трябва да зачита отговорностите на 
държавите членки, що се отнася до организирането, предоставянето и управлението на 
здравни услуги и медицински грижи, той също така постановява, че действията на Съюза 
трябва да са пряко насочени към подобряване на общественото здраве, включително 
отстраняване на източниците на опасност за физическото и психичното здраве. Освен това ЕС 
е ратифицирал Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, като по този начин се 
задължава да гарантира правата на човека на хората с увреждания.  
 

1. Какви конкретни стъпки ще предприеме Комисията, за да гарантира, че е сложен край 
на тази нечовешка практика в целия ЕС, както и че биват спазвани минимални 
стандарти за защита и гарантиране на правата на лицата с увреждания, както са 
изброени в горепосочената конвенция на ООН, включително в контекста на центровете 
за предоставяне на здравни грижи? 

2. Как възнамерява Комисията да гарантира, че политиките и средствата на ЕС 
допринасят за реални реформи, които да са благоприятстват предоставянето на услуги 
в рамките на общностите и полагането на грижи в рамките на семейството, а не 
системи, основаващи се на институционалните грижи за деца и възрастни с 
увреждания? 
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